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81.
На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«, број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), и чл. 32. Статута Месне заједнице Бачка Топола, Савет Месне заједнице Бачка Топола, на
седници одржаној дана 29. септембра 2005. године утврдио је да су грађани Месне заједнице Бачка
Топола у оквиру поступка личног изјашњавања, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2005.-30.09.2012 ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Бачка Топола у новцу за период од
1.10.2005.-30.09.2012. године.
Члан 2.
Укупна висина средства самодоприноса која се прикупљају износи 182.000.000,00 динара на
дан ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Средства самодоприноса употребиће се за следеће намене:
Дин
I. ОПШТА НАМЕНА
1. Учешће у торшковима сахрањивања грађана
II. КОМУНАЛНА НАМЕНА
1. Путеви и тротоари
- учешће у изградњи и одржавању коловозне мреже и тротоара,
- учешће у поправци ударних рупа од 1000-2000 м2 годишње као и
одржавање постојеће уличне мреже локалног ранга,
- учешће у проширењу или изградњи коловоза у улицама дужине 2600 м
по потребама,
- учешће у изградњи коловоза у улици Плитвичка 600 м пута,
- учешће у трошковима одржавања и изградње путева
- учешће у трошковима одржавања и изградње путева унутар гробља и
одржавање капела,
- учешће у изградњи бициклистичких стаза, тротоара и шеталишта

7.280.000

111.020.000
45.500.000

2. Учешће у оплемењивању градских простора,
- учешће у одржавању паркова и тргова у граду

7.280.000

3. Учешће у уређивању и одржавању обале језера поред Зобнатице

5.460.000

4. Водоснабдевање
- учешће у финансирању пројеката изградње и одржавању разводне
мреже градског водовода,
- учешће у решавању проблема мреже микроводних заједница,
- учешће у трошковима бушења бунара и трошковима прикључивања
бунара на градски вод,
- учешће у изградњи фабрике воде,

23.660.000
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5. Канализација
- учешће у финансирању пројеката изградње уличне канализационе
мреже,
- учешће у решавању проблема отворених јаркова за одвод
атмосферске и подземне воде,
6. Јавна расвета
- учешће у одржавању јавне расвете дуж улица Раде Кончара, Маршала
Тита и Петефи бригаде,
III. ОБРАЗОВАЊЕ
1. Учешће у одржавању објеката средњих школа
- МТШ “Шинкович Јожеф”
- Гимназија “Доситеј Обрадовић”
- Пољопривредна школа

8. szám
23.660.000

5.460.000

14.560.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000

2. Учешће у одржавању објеката основних школа
- ОШ ”Чаки Лајош”
- ОШ ”Никола Тесла”

2.730.000
2.730.000

3. Учешће у одржавању објекта предшколске установе “Бамби”

2.730.000

4. Учешће у одржавању објеката музичке школе

910.000

IV. ЗДРАВСТВО
- учешће у одржавању објеката Дома Здравља др. "Хаџи Јанош" у Бачкој
Тополи
- учешће у опремању службе хитне медицинске помоћи у Бачкој Тополи

5.460.000

V. КУЛТУРА
- учешће у финансирању одржавања и проширења старе сале Дома
културе
- учешће у одржавању објекта Библиотеке у Бачкој Тополи
- Одржавање објеката КУД-ова
- помоћ, развој аматеризма путем "КУД"-ова
VI. СПОРТ
- учешће у одржавању спортских објеката у Бачкој Тополи
- учешће у трошковима функционисања организације за спорт,
рекреацију и одмор
- учешће за развој аматеризма путем спортских клубова

9.100.000
3.640.000

VII. ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
- учешће у одржавању објекта римокатоличке цркве
- учешће у одржавању објеката православне цркве

3.640.000
2.420.600
1.219.400

VIII. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
- трошкови функционисања Месне заједнице Бачка Топола
- трошкови одржавања домова у власништву Месне Заједница

2.730.000
1.365.000
1.365.000
9.100.000
3.640.000
1.820.000
3.640.000

18.200.000
10.920.000
7.280.000
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IX. ЦИВИЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
- учешће у трошковима функционисања цивилних организација основаних у
Месној заједници Бачка Топола
- учешће у одржавању објеката цивилних организација

1.820.000
1.120.000

X. ИНФОРМИСАЊЕ
- учествовање у трошковима информисања грађана о активностима Месне
заједнице Бачка Топола
УКУПНА СРЕДСТВА:

1.820.000

700.000

182.000.000

Члан 4.
Средства намењена за учешће у трошковима сахрањивања грађана из члана 3. тачка I ове
Одлуке користиће се у складу са Правилником о коришћењу средстава за покривање трошкова
сахране Скупштине Месне заједнице Б. Топола.
Члан 5.
Обавезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице
Бачка Топола као и грађани који имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Бачка
Топола, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 6.
Основица за утврђивање самодоприноса за обвезнике из члана 5. ове одлуке је:
1./ зарада (плата) запослених по стопи од 3 %
2./ приход од самосталне делатности на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом који уређује порез на доходак грађана, по стопи од 3 %
3./ приход од пољопривреде по стопи од 10 %
4./ вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину у складу са законом који уређује
порез на имовину.
Члан 7.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Члан 8.
.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова
за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
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Члан 9.
Новчана средства која се прикупљају на основу ове Одлуке уплаћују се на рачун Месне
заједнице Бачка Топола.
Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству.
Члан 10.
Средства самодоприноса се користе у складу са финансијским планом, који се доноси за
сваку годину.
Члан 11.
Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су
председник Савета Месне зајденице и секретар Месне заједнице.
Члан 12.
Савет Месне заједнице подноси извештај о утрошку средстава самодоприноса зборовима
грађана сваке самоуправне јединице једном годишње.
Члан 13.
Средства која се остваре из самодопиноса, изнад планираних средстава, утрошиће се на
основу Одлуке Савета Месна заједнице у оквиру програма, из члана 3. ове Одлуке.
Члан 14.
Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка Топола за период
1.10.2005. – 30.09.2012. године донели су пунолетни грађани личним изјашњавањем уз потпис у
периоду од 16-26. септембра 2005. године.
Члан 15.
Ова Одлука се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењује се од 1.
октобра 2005. године
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 112
Дана: 29.09.2005.
Бачка Топола

Председник
Савета Месне заједнице
Др. Александар Вујисић, с.р.

82.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Службени гласник Републике Србије», бр. 25/2000) и члана 101. Статута општине Бачка
Топола («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и
14/2004) Председник општине Бачка Топола, дана 30. септембра 2005. године доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП «КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА
I
У Решењу о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП «Комград» Бачка Топола
(«Службени лист општине Бачка Топола», бр. 1/2003, 3/2003, 6/2004 и 16/2004) у тачки I тачка 4.
мења се и гласи:
«4. Аконтативна цена грејања
- за физичка лица
47,66 дин/м2
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењује се од
01.10.2005. године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 38-6/2005-IV
Дана: 30.09.2005
Бачка Топола
Ред.
бр.
81.

82.

Председник општине
Баби Атила, с.р.

САДРЖАЈ

СТРАНА

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка
Топола за период од 01.10.2005.-30.09.2012. године
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Решења о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга
ЈП «Комград» Бачка Топола

116

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2005.
годину износи 6.900,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

